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Woord van de redactie
Voor u ligt de eerste editie van onze nieuwsbrief voor het jaar 2021. Momenteel zijn wij nog, net als de rest 
van de wereld, volop verwikkeld in de strijd tegen het COVID-19 virus. Ondertussen heeft een aantal  
fabrikanten vaccins tegen dit virus ontwikkeld en sinds kort is ook Suriname gestart met de toediening van 
een van deze vaccins. Eerst de ouderen en kwetsbaren, en daarna de overige bevolking. Met zijn allen hopen 
wij dat deze inspanning gaandeweg succes zal opleveren in ons gevecht tegen het virus.

In deze eerste editie geven wij u een beeld van de gehouden activiteiten over de periode van januari 2021 tot 
en met april 2021. Wij starten de editie met het woord van de directie en vervolgen met onze personeels- 
nieuwtjes en de laatste ontwikkelingen binnen onze organisatie, waarna ook de informatie vanuit de ver-
schillende afdelingen en poliklinieken aan bod komt. Helaas moesten wij in januari 2021 afscheid nemen 
van een directielid dat zijn krachten langer dan 20 jaar aan de organisatie heeft gegeven. De heer Somai is 
tevens een van de redactieleden van onze nieuwsbrief geweest en was altijd attent bij het screenen van de 
inhoud van de nieuwsbrief. De redactie wenst hem heel veel succes toe in zijn verdere loopbaan.

Ook in dit nieuwe jaar staat de redactie open voor feedback, nieuwe ideeën en ingezonden stukken. Wij 
wensen u veel leesplezier en spreken de hoop uit dat wij in dit jaar de goede samenwerking onderling  
kunnen voortzetten.-. mz 

Paramaribo, 30 april 2021

REDACTIE:
DIRECTIE
PCR 
HRM
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Woord van de directie

Beste lezer,

Ten tijde van dit schrijven, is het dagen geleden dat ik de eerste dosis van het zo populair geworden COVID 
vaccin AstraZeneca toegediend heb gekregen van een van onze GzA’s op het Coördinatie Centrum. Met mij 
hebben 22 personen op de eerste vaccinatie dag hier op het centrum de eerste stap gemaakt om zichzelf en 
hun naasten te beschermen tegen het dodelijke virus COVID-19. Langer dan een jaar heb ik gehoopt op, en 
uitgekeken naar dit moment. Persoonlijk, maar zeker ook in mijn hoedanigheid van directielid van MZ, acht 
ik het belangrijk om een middel te hebben in de strijd tegen het virus, dat ons kan helpen om een hoopvol 
toekomstbeeld te scheppen voor onze familie en onze gemeenschappen. Bij MZ gaan we voor 100% vacci-
natiedekking voor het personeel. 

Hoewel wij aardig worden beziggehouden met COVID-19, het vaccin ertegen en alles eromheen, zijn wij 
toch doorgegaan met het reguliere werk en de dagelijkse bezigheden. Zo hebben we in de tussentijd twee 
(2) nieuwe poliklinieken in gebruik genomen en hebben wij op waardige wijze onze OD Financiële en 
Administratieve Zaken, de heer K. Somai uitgezwaaid. Vanuit het veld krijgen we ook de informatie dat de 
poliklinieken zijn doorgegaan met de diverse activiteiten. We bidden ‘langa libi’ voor onze gemeenschappen, 
terwijl wij de ‘Libi Langa’ campagne inhoud en vorm gaan geven in ons binnenland. 

We danken al onze medewerkers voor hun inzet en eenieder die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen 
aan de samenstelling van deze nieuwsbrief.-. mz 

Namens de directie,

Dhr. H. Jintie, MSc.
Directeur
Stg. Medische Zending 
Primary Health Care Suriname

“Niemand uitgesloten: MZ is er voor allen”
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Personeelsnieuwtjes
OVERZICHT JANUARI 2021 T/M APRIL 2021

No. Naam Voornaam Datum Indienst Functie/Schaal Standplaats
1 Koemaja  Maserina 01-02-2021 Polikliniekhulp Palumeu
2 Zamuel-Vreds  Lorraine L. 01-03-2021 Sr. Medew. Apotheek Apotheek
3 Bergstroom  Ingrid B. 06-04-2021 Coordinator Fi-

nanciële Administratie
Administratie

4 Atoja Dervano 15-04-2021 Magazijn Medewerker Magazijn

No. Naam Voornaam Datum Uit-
dienst

Functie Standplaats

1 Somai  Krishnadath 15-01-2021 Onder directeur Financiële  
Administratieve Zaken

Administratie

2 Eduards  Imro 01-02-2021 Motorist Debike

No. Naam Voornaam Datum pensioen Functie Standplaats
1 Panaidede  Ashiwiruuchpe 01-02-2021 Polikliniekhulp Kwamalasumutu

No. Naam Voornaam Oude Stand-
plaats

Nieuwe Standplaats Functie Datum

1 Joop Chewintha ApumaTapoe Brownsweg GzA 01-01-2021
2 Amiemba Mimoza Kwamalasumutu ApumaTapoe GzA 01-04-2021
3 Reshoede Sera Alalaparoe Sipaliwini Polikliniekhulp 01-04-2021

Maand Naam Voornaam Aantal dienst-
jaren

Jubileum datum Standplaats/Af-
deling

Januari Soerowikromo Waginie 15 16-01-2006 t/m 16-01-2021 Administratie
" Baldewsingh Gaitree 15 23-01-2006 t/m 23-01-2021 Centrum

April Afie-Djales Romecca 25 01-04-1996 t/m 01-04-2021 Stoelmanseiland

UITSTROOM (ontslag)

INSTROOM

UITSTROOM (pensioen)

OVERPLAATSINGEN

JUBILARISSEN
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Sma we kari wan swit kon na ini!!

Maserina Koemaja,  
Polikliniekhulp te Palumeu per 

01 februari 2021

Lorraine Zamuel-Vreds, Sr. 
Medewerker Apotheek per 01 

maart 2021

Ingrid Bergstroom, Coördinator 
Financiële Administratie per 06 

april 2021

Dervano Atoja, Magazijn mede- 
werker per 15 april 2021

  Welkom bij MZ!



MZ nieuwsbriefPagina 6

De Medische Zending (MZ) heeft op vrijdag 04 december 2020 haar nieuwbouw polikliniek te  
Heikununu in gebruik genomen. Dit gebeurde in het bijzijn van het traditioneel gezag en de verte-
genwoordiger, secretaris Lopes Anakaba van de districtscommissaris van Boven Suriname. De oude 
polikliniek was aan vervanging toe vanwege de slechte staat waarin hij verkeerde.

De bouwwerkzaamheden zijn in januari 2020 gestart en de opleveringsdatum was uitgerekend voor zes 
maanden na de start. Echter, vanwege de COVID-19 pandemie hebben de bouwwerkzaamheden twee 
maanden langer geduurd. Herman Jintie, Directeur van de Medische Zending, gaf bij de officiële oplevering 
aan God dankbaar te zijn voor de kracht en de mogelijkheid die Hij de organisatie heeft gegeven om on-
danks alle uitdagingen deze poli af te bouwen. Hij merkte op dat Heikununu een prachtig voorbeeld is van 
de samenwerking die MZ wil met de gemeenschap. “De Medische Zending heeft ook de ondersteuning van 
de gemeenschap nodig en ik ben blij dat een groep jonge mannen van Heikununu de situatie heeft gezien 
en heeft gevraagd waar zij kunnen ondersteunen. Ik heb hen toen aangegeven dat wij ondersteuning nodig 
hebben met het bouwen van een nieuwe wachtruimte, want de planning voor de nieuwbouw poli zat al in 
kannen en kruiken. Zij hebben hun volledige bijdrage geleverd door kosteloos de wachtruimte te bouwen. 
Wij hebben slechts tien zakken cement aangeleverd voor deze wachtruimte”, vertelt de Directeur tijdens de 
opening.  
Hij gaf verder in zijn toespraak een fotopresentatie van de staat van de oude polikliniek, als herinnering aan 
de medewerkers en gemeenschap in welke staat deze verkeerde, zodat zij de nieuwe polikliniek extra waar-
deren. Hij bedankte het traditioneel gezag en de gemeenschap voor het gestelde vertrouwen in de organisatie 
en de ondersteuning aan het MZ-team van ressort Debike. 

Kapitein Asadi, die Kapitein Lessin vertegenwoordigde, zei in zijn toespraak blij te zijn met het nieuwe 
gebouw. Hij sprak de hoop uit dat de goede samenwerking tussen MZ (waaronder het team van Heikununu) 
en de gemeenschap blijft voortbestaan.-. mz

Medische Zending opent nieuwbouw polikliniek en wachtruimte te Heikununu

Laatste ontwikkelingen
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Medische Zending blikt terug op jaar vol 
uitdagingen

Ingebruikname nieuwbouw MZ-polikliniek te Balingsoela
Op 15 februari 2021 heeft de Medische Zending haar 
nieuwbouw polikliniek te Balingsoela in gebruik 
genomen. Dit gebeurde in het bijzijn van het tradi-
tioneel gezag, de voorzitter van het Stichtingsbestuur 
en de directeur van de Medische Zending. 
De polikliniek van Balingsoela was ook aan vervan-
ging toe. De bouwwerkzaamheden zijn in oktober 
2019 gestart. De gemeenschap zegt blij te zijn met 
de komst van de bouw van de polikliniek en geeft 
aan deze te koesteren.-. mz

Het jaar 2020 was voor de Medische Zending een 
jaar vol uitdagingen. De COVID-19 pandemie die 
ons land in zijn greep had, heeft veel leermomenten 
voor de organisatie met zich meegebracht.  
De directeur Herman Jintie beschrijft 2020 als 
een jaar vol immense uitdagingen dat vele emoties 
teweeg heeft gebracht zoals angst, stress, frustraties 
en onzekerheid. “Maar met de kracht van onze  
Allerhoogste, hebben wij dit jaar kunnen trot-
seren”, aldus de Directeur.
 
Ondanks de epidemie heeft de dienstverlening toch 
voortgang gehad, en wel volgens het nieuwe normaal 
op de poliklinieken. Tevens heeft de organisatie, 
ondanks de uitbraak van COVID, successen kunnen 
boeken. Enkele van de successen zetten wij voor u 
op een rij. 
• De relatie tussen MZ, de gemeenschappen en 

andere stakeholders is versterkt door het samen 
werken in de strijd tegen het COVID-19 virus; 

• in 2020 mocht MZ negen Gezondheidszorg  
Assistenten verwelkomen;

• de Borstvoedingscommissie heeft bewerkstelligd 

dat op het Coördinatiecentrum een geschikte 
ruimte is gerenoveerd, waardoor op 21 januari 
2021 onze MZ Bobimerki kamra in gebruik is 
genomen;

• onze WASH-faciliteiten op de poliklinieken zijn 
verbeterd, mede dankzij onze partners;

• van verschillende stakeholders heeft MZ fi-
nanciële en materiële ondersteuning ontvangen 
voor de aanpak van de COVID-19 uitbraak in 
ons gebied;

• de (her)start van de GzA-opleiding met inacht-
neming van de COVID-19 maatregelen;

• de vele activiteiten om bij zowel de MZ mede- 
werkers, als de lokale gemeenschappen en het 
Traditioneel Gezag en de Districtscommissaris-
sen het bewustzijn over het COVID-19 virus te 
vergroten. 

 
Gedurende het jaar 2020 had MZ niet alleen te 
kampen met het COVID-19 virus, maar ook de 
malariagevallen stegen in de tweede helft van dit 
jaar. In 2020 hebben wij in totaal 129 malaria geval-
len gehad in het dorp Pelele Tepoe. Om deze fikse 
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Uitzwaaimoment Krishnadath Somai
Op 15 januari 2021 heeft de onderdirecteur Financiële en administratieve zaken, dhr. Krish Somai, afscheid 
genomen bij de Medische Zending na haar 23 jaren van dienst te zijn geweest. Op die datum heeft hij zijn 
dienstbetrekking bij MZ beëindigd om een nieuwe uitdaging aan te gaan. De organisatie heeft hem op haar 
manier bedankt voor de trouwe dienstjaren. U krijgt hieronder fragmenten van dit moment.-. mz

malaria uitbraak te beheersen zijn negen maal Active Case Detections (ACD) en tweemaal Mass Drug Ad-
ministration (MDA) uitgevoerd. Ook zijn vier voorlichtingscampagnes en drie krutu’s met de gemeenschap 
aldaar gehouden. Malaria folders en korte filmpjes zijn ontwikkeld in de lokale talen en eenieder is voorzien 
van een geïmpregneerde klamboe. Het heeft erin geresulteerd dat wij het jaar 2021 zijn gestart met slechts 
vier malariagevallen te Pelele Tepoe. 

Langs deze weg wil de Medische Zending eenieder bedanken die een bijdrage levert aan het garanderen van 
kwalitatief hoogstaande zorg in het binnenland van Suriname.-. mz

(vervolg op blz. 9)
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De Hoge Commissie van Canada werkt samen met MZ om afgelegen Inheemse dorpen te 
bereiken

De Hoge Commissie van Canada heeft medische bezoeken van de Medische Zending aan de Bovenlandse 
Indianen gefinancierd. Het gaat in deze om alle acht poliklinieken van MZ in die regio. De organisatie heeft 
50.000 Canadese dollars van de donateur ontvangen voor het betalen van de vliegkosten naar deze gebieden 
in het kader van de COVID-19 pandemie.-. mz

 

Ms. Jeanine Cocker, hoofd van de Hoge Commissie van Canada, overhan-
digt de toekenningsbrief aan de directeur
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Start vaccinatie campagne: MZ benadrukt samenwerking met gemeenschap

Het COVID-19 vaccin

De Directeur van de Medische Zending heeft op 
12 maart 2021 met het nemen van de COVID-19 
vaccinatie de aftrap gegeven voor de COVID-19 
vaccinatiecampagne van de Medische Zending. 
Dit vond plaats op het Coördinatiecentrum van 
MZ in Paramaribo. In totaal zijn 22 personen 
gevaccineerd. 

Met het startsein van de campagne worden de 
medewerkers van de Medische Zending gevac-
cineerd. Ook zijn tijdens deze kick-off, vertegen-
woordigers uit de gemeenschap waaronder een lid 
van het traditioneel gezag gevaccineerd. Zij zullen 
MZ helpen om de boodschap ook over te brengen op 
de gemeenschap. De directeur van Volksgezondheid, 
drs. Gajadhar Sukul, heeft aangegeven blij te zijn 
met het team van de Medische Zending en wenst hen 
veel succes toe tijdens het voeren van de vaccinatie-
campagne in het binnenland van Suriname. Volgens 

hem zal het een hele uitdaging zijn, maar hij weet 
dat het deskundige team van Gezondheidszorg Assis-
tenten deze uitdaging zeker aankan. De directeur 
van de Medische Zending, Herman Jintie, bedankt 
het totale MZ-vaccinatie team voor het treffen van 
de voorbereidingen voor de vaccinatiecampagne en 
wenst hen heel veel succes toe. 

De voorzitter van het Stichtingsbestuur van de 
Medische Zending, Cynthia Rozenblad, heeft haar 
ervaring met de COVID-19 vaccinatie met de aan-
wezigen gedeeld. Zij heeft de medewerkers op 
haar eigen manier aangemoedigd om het vaccin te 
nemen ter bescherming van zichzelf, hun gezin en 
de gemeenschap. Het zit in de bedoeling dat het 
team dat reeds getraind is voor het toedienen van 
de COVID-19 vaccinatie, deze informatie over zal 
brengen op het overige personeel.-. mz

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft het COVID-19 vaccin ook in Suriname beschikbaar gesteld, dat 
naast de bestaande MOHANA maatregelen, zal worden ingezet om het aantal ernstige COVID-19 gevallen 
en het aantal doden als gevolg hiervan te doen dalen. De gezondheidswerkers zitten in de prioriteitsgroep 
om gevaccineerd te worden. Bij de Medische Zending was op 12 maart 2021 de kick-off van de MZ-vacci-
natie campagne waarbij de eersten van onze medewerkers zijn gevaccineerd. Intussen hebben wij tot op 30 
april 2021 60 van onze medewerkers gevaccineerd. De vaccinatie kick-off van Regio Brokopondo heeft op 
10 april 2021 plaatsgevonden te polikliniek Brownsweg en hebben wij op 30 april 2021 medewerkers en 
personen uit de Inheemse gemeenschap gevaccineerd op Powakka.  
Hieronder krijgt u enkele indrukken van de medewerkers die tot die datum reeds zijn gevaccineerd.-. mz

 

(vervolg op blz. 11)
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(vervolg op blz. 12)
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Intentieverklaring MZ en ACT-S
De Medische Zending heeft in december 2020 een intentieverklaring met de Stichting Amazone Conserva-
tion Team – Suriname (ACT-S) ondertekend. In deze verklaring is het samenwerkingsverband tussen beide 
partijen opgenomen, waarbij zij zich tezamen zullen inzetten voor het verbeteren van de gezondheidszorg in 
de gemeenschappen waar zij operationeel zijn. Binnen dit samenwerkingsverband zullen trainingen ver-
zorgd worden ter bevordering van de hygiëne. Ook zullen de beide partners zich inzetten voor voorlichting 
en preventie van veel voorkomende ziektes in de dorpen en voor het beleid op het gebied van alternatieve 
geneeswijze. Daarnaast zal ACT-S waar nodig ondersteunen met logistieke en financiële middelen en zal 
het team human resources mobiliseren ter waarborging van de optimale gezondheidszorg. Tevens zullen 
beide partijen op nationaal en internationaal niveau netwerken ter ondersteuning van mogelijkheden voor het 
financieren van projecten en activiteiten binnen en buiten de overeenkomst.-. mz

Samenwerkingen 

Medische Zending en Stichting Opo Doro ondertekenen intentie verklaring
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HR Sabi
Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer

“No fasi, no taki, if yu no wani lasi!!”
Geweld, agressie en seksuele intimidatie vormen heden ten dage een veel voor-
komende bron van ruzie of  onveilig gevoel van werknemers op de werkvloer. 
Dit met het gevolg dat de productiviteit en reputatie van een organisatie even-
eens schade lijdt. 

Onder het begrip geweld en agressie op de werkvloer verstaan we “voorval-
len” van onacceptabel gedrag dat geuit wordt met geweld en agressie. Het gaat 
hierbij om zowel een incidenteel geval als herhaald, waarbij een werknemer 
psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen onder om-
standigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van arbeid.

Bij intimidatie gaat het om het aantasten van de waardigheid van iemand door een bedreigende, vijandige, 
beledigende, vernederende of kwetsende omgeving. Seksuele intimidatie daarentegen gaat om ongevraagde 
of ongewenste handelingen en gedragingen waarbij iemand seksueel getinte opmerkingen maakt of toenade-
ring zoekt.

Wist je dat de regering, de nationale werknemersorganisaties en de International Labour Organization een 
Fatsoenlijk Werk Landenprogramma 2019-2021 hebben getekend waarin zij ook speciale aandacht wensen 
voor agressie en geweld op de werkvloer? Wist je dat bij DNA de wet seksueel molest op de werkvloer ter 
behandeling is afgegeven?

Ook in onze organisatie erkennen we het recht van onze collega’s om in een omgeving die gevrijwaard is 
van agressie en geweld te werken. MZ ziet het als haar plicht om op zowel het coördinatie centrum als op 
alle poliklinieken omstandigheden te creëren die dit waarborgen. 

Het is belangrijk dat alle werknemers ongeacht het niveau en de functie zich veilig en gerespecteerd voelen 
op de werkvloer. Onze waarden, normen en het respect voor elkaar zijn hierbij heel belangrijk. 
Met een mooi woord noemen we verkeerd gedrag naar jou toe een verkeerde bejegening en behoort het tot 
een  ongewenste omgangsvorm.

We kennen de volgende ongewenste omgangsvormen:
1. Agressie op de werkvloer (schelden, schoppen, slaan, klappen, stoten);
2. Het openlijk en gedekt beledigen;
3. Roddelen en pesten op de werkvloer (woorden, gebaren en gezichtsuitdrukkingen of lichamelijk con-

tact);
4. Seksuele intimidatie (Seksueel getinte opmerkingen maken ten opzichte van een collega, ongewenste 

aanrakingen, aanranding, verkrachting, na fluiten);
5. Stigma en discriminatie (godsdienst, levensovertuiging, leeftijd ras, geslacht);
6. Bespreken van anderen op Social media. 

Dit jaar gaan wij hard werken aan een platform waarin ongewenste omgangsvormen binnen MZ  besproken 
zullen worden. Samen zullen wij uitkijken naar oplossingen om deze tegen te gaan. 

Heb jij het gevoel dat jij te maken hebt met een ongewenste omgangsvorm op jouw afdeling of polikliniek? 
Of heb je behoefte aan een luisterend oor? Deel jouw verhaal of jouw voorstellen (eventueel anoniem) met 
ons op het appnummer: 5978408073 of in een telefonisch gesprek.-. mz
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MZ Tori
Mijn 1e dosis COVID-19 vaccin

Door Sanches Gabriela

Op 12 maart 2021 werd ik ingespoten met het COVID-19 vaccin. Ik koos er vrijwillig voor om gevaccineerd 
te worden. Waarom? Omdat ik weet dat ik als arts niet alleen het juiste voorbeeld moet geven, maar ook weet 
dat ik door dit vaccin niet alleen mijzelf bescherm, maar ook alle anderen om mij heen. Mijn ouders, familie, 
vrienden, mijn collega’s en mijn patiënten. Doordat ik nu beschermd ben, bescherm ik andere kwetsbaren. 
Daarom koos ik heel bewust voor dit vaccin.

Het is waar dat het heel snel is gemaakt, maar ik weet dat het door alle processen heen is gegaan alvorens het 
goed is bevonden door de verschillende autoriteiten. Daarom heb ik ook niet getwijfeld eraan. Juist omdat 
het snel is ontwikkeld, weet ik dat wij niet zoals tijdens de periode van mazelen en polio veel levens zullen 
verliezen. Wij hebben al behoorlijke aantallen verloren, meer hoeven niet. Ik ben daarom juist dankbaar voor 
de snelle ontwikkeling. En ik geloof er volledig in dat God de onderzoekers de inzichten en tools heeft ge-
geven om dit vaccin te ontwikkelen.

Als bijwerking van dit vaccin kreeg ik in de avond hevige koorts met koude 
rillingen. De koorts was rond de 38 – 39.5 graden. Daarnaast had ik hoofdpijn 
en lichaamspijnen. Al deze klachten kon ik onderdrukken met 1 para- 
cetamol tabletje, waarna ik mij weer redelijk goed voelde. Na 24 uur waren de 
klachten geheel over en kreeg ik nog wat pijn op de injectieplek. Daar legde 
ik een natte lap op, waarna ook die pijn verdween na 24 uur. In totaal had ik 
dus 48 uur last van wat bijwerkingen en ik voelde mij daarna weer lekker en 
prettig. Door de bijwerkingen weet ik dat mijn lichaam heeft gereageerd op het 
vaccin, met als gevolg dat ik weet dat mijn immuunsysteem heeft ge-werkt en 
voorbereid zal zijn voor een mogelijke infectie in de toekomst of voor de 2de 
dosis.

Mijn advies aan eenieder die nog twijfelt: “Niet dralen, maar halen!” Zet alle  
twijfels aan een kant en geef je op voor het vaccin. Wij kunnen allemaal zeg-
gen: laten we nog even wachten, maar waarop en waarvoor? Zoals wij al weten: 
“Het virus wacht niet!”.-. mz  



MZ nieuwsbriefPagina 16

Ambulance Chauffeur in COVID-19 periode
Door Lalchan (Anand) Bhawan

Er is veel geschreven over het coronavirus vanuit het perspectief van artsen en Gezondheidszorg Assisten- 
ten. Maar hoe beleven ambulance chauffeurs corona op de afdeling Logistiek, en onder andere coronapa-
tiënten uit het binnenland naar de stad brachten voor Medische Zending. Mijn collega’s en ik krijgen hier 
ook veel mee te maken.

Het raakt iedereen. Misschien niet iedereen direct op de manier dat je letterlijk ziek wordt, maar jong of 
oud, het heeft gevolgen voor iedereen en dat maakt dat het heel aangrijpend en groot is. Daarnaast vind ik 
het als chauffeur aangrijpend dat je juist dat stukje zorg, dat heel belangrijk is in ons werk in de acute zorg 
logistiek, niet kunt geven. In ieder geval niet in die mate dat je anders in ‘normale’ omstandigheden wel zou 
kunnen geven. Met een onbekend cliënt praten en dicht bij komen. De zorg is nu toch afstandelijker, ten 
eerste omdat je al helemaal in beschermende kleding bij de patiënt komt, dus vrijwel onherkenbaar. Maar 
ook omdat je zo min mogelijk contact wilt hebben met de patiënt. Dit, om jezelf te beschermen, maar ook 
omdat we daarna weer andere patiënten treffen die erg kwetsbaar kunnen zijn en je dus geen virussen wilt 
overdragen van de ene op de andere patiënt en collega’s op de afdeling.

Medische Zending heeft als zorgverlener onder andere patiënten opgehaald vanuit het binnenland.  
Ik was hierbij betrokken. Hoe ging dit? Wat zag je? En hoe was je totale ervaring om dit te doen? Wat heb ik 
geleerd?  Wat heb ik overgedragen? Hoe verder? Zijn allemaal vragen die in mij opkomen 

Mijn eerste ervaring met COVID-19
De eerste COVID-19verdachte melding kreeg ik op 18 maart 2020 en heeft mij drie dagen geduurd om het 
af te handelen. Heel laat in de avond kreeg ik het bericht dat een manspersoon zicht had aangemeld op de 
Poli Drietabbetje met de meest voorkomende symptomen en klachten. De begeleider van deze cliënt vertrok 
stiekem zonder iemand te vertellen. De volgende dag werd aan mij gezegd dat de patiënt mogelijk opge-
haald moest worden en dat hij naar het Regionaal Ziekenhuis Wanica gebracht moest worden in afwachting 
op advies van de Infectioloog. In de wandelgangen gingen de geruchten heel snel dat ik bezig was met een 
COVID patiënt.  Heel laat op de dag kreeg MZ toestemming van het toenmalig COVID-team om de patiënt 
over te brengen naar Paramaribo. Dit werd door een arts aan mij gezegd op de afdeling. Mijn collega’s wa-
ren stil en keken verbaast naar mij toe. Ik ging snel naar MRK om meer informatie in te winnen. Bij aan-
komst zat er een grote groep mensen op mij te wachten en vroegen aan mij hoe ik dit zou oppakken. Op dat 
moment werd ik wat zenuwachtig en zei aan een ieder ik ga nu bellen naar de vliegmaatschappijen voor een 
charter vlucht. Intussen waren de GzA’s van Poli Drietabbetje druk bezig en wachtende op een vliegtuig. Ik 
kreeg een vliegmaatschappij aan de lijn die reeds geïnformeerd was over een Emergency vlucht door NCCR. 
Ik kondigde de emergency aan en er werd gelijk meer informatie m.b.t. de patiënt aan mij gevraagd. Ik ben 
terug gebeld geworden en kreeg te horen dat een vliegtuig op Tabiki was en die naar Drietabbetje zou door 
vliegen. Tegen 5 uur ‘s middags werd ik gebeld uit Drietabbetje dat zij nog geen vliegtuig hebben gezien. 
Ik maakte contact  met de vliegmaatschappij en kreeg te horen dat de piloot geen PPE bij zich had en heeft 
besloten de patiënt niet op te halen. Deze informatie speelde ik door aan MRK en Drietabbetje. 

De volgende dag in de middag uren kregen wij weer de melding om de patiënt op te halen. Toen de vlieg-
maatschappij de melding kreeg namen alle piloten spoed verlof en een deel melde zich gelijk ziek. Na dit 
alles gehoord te hebben realiseerde ik dat het om een heel ernstige case ging waarvoor haast iedereen bang 
was op dat moment. De vliegmaatschappijen waren allemaal bang voor de COVID-19 patiënten. Wat erg 
opvallend was dat er steeds naar het symptoom hoesten gevraagd werd bij de patiënten.  Op de derde dag 
hebben wij de MAF bereid gevonden op de patiënt op te halen. Een ieder was in de spanning en wachtende 
op het vliegtuig terug op Zorg en Hoop. 

(vervolg op blz. 17)
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Bij het vliegveld aangekomen werd voor gehouden dat niemand van de vliegmaatschappij ons zou assisteren 
en dat zij gelijk weg zullen gaan. 
Het vliegtuig is in alle stilte geland en de piloot vertrok gelijk. Ik zag hoe de begeleider heftig ging transpi- 
reren in zijn PPE pakje. Wat gelijk op viel was dat de cliënt telkens zijn mondkapje weg haalde om te hoes-
ten. Dit zorgde voor een enorme drama om hem uit het vliegtuig te halen. Ik heb langer dan een uur ge-
wacht op de ambulance.  De RGD heeft de patiënt verder vervoerd naar het Regionaal Ziekenhuis Wanica. 
De cliënt werd in kritieke toestand opgenomen. Het vliegtuig werd de volgende dag ontsmet door de MRK 
medewerkers.

Wat ik tot slot wil meedelen aan mijn collega’s van de Medische Zending is, draag een steentje bij waar dat 
kan. De één doet dit door te helpen in de zorg, de ander door gewoon zoveel als mogelijk de richtlijnen te 
volgen die de overheid en de medici voorgeschreven hebben. Er worden grote offers gebracht… Dus breng 
dat kleine offer door bijvoorbeeld gewoon thuis te blijven als dat enigszins mogelijk is.

Ik hoop dat u tevreden bent intern over onze zorg- en hulpverlening. Toch kan het zijn dat er iets niet naar 
uw verwachting is verlopen. Aarzel niet om dit met mij te delen.-. mz  
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Weetjes!
Artsenvergadering & SPH overleg 

Weet u dat de afdeling PCR een communicatieplan heeft?
In dit communicatieplan is de communicatiestroom van MZ beschreven. Als organisatie dient MZ ervoor te 
zorgen dat alle boodschappen bij iedere medewerker aankomen. 

In de vorige edities van het jaar 2020 hebt u gelezen over de 
ressort- en afdelingsvergadering, week- en werkoverleg en de 
stafvergadering. Dit zijn drie (3) overlegvormen die binnen onze 
organisatie toegepast worden om de informatie naar de medewerk-
ers over te brengen.

In deze eerste editie van 2021 zullen wij het hebben over een 
vierde en vijfde overlegvorm uit de bestaande overlegstructuur, te 
weten de artsenvergadering en het SPH overleg.

De artsenvergadering
De artsenvergadering dient volgens de structuur minimaal vier (4) keer per jaar gehouden te worden. De 
verantwoordelijke voor het houden van dit overleg is de onderdirecteur Medische zaken. Voorheen was dat 
de medisch coördinator, omdat de functie van onderdirecteur medische zaken vacant was. De participanten 
aan deze vergadering zijn alle artsen van de Medische Zending. Het doel van deze vergadering is:
• Kwaliteitscontrole;
• Uniformiteit in de dienstverlening;
• Het standaardiseren van processen en diensten.

Het SPH-overleg
Dit overleg dient één (1) keer per drie maanden gehouden te worden. De verantwoordelijken voor dit 
SPH-overleg zijn de SPH’s zelf die volgens een roulatiesysteem de verantwoordelijkheid laten bepalen. Dit 
overleg is dus ook alleen bestemd voor de SPH’s. Het doel van dit overleg is:
• Deskundigheidsbevordering;
• Het bespreken van trends en beleidsontwikkelingen.
De output van dit overleg is dat de leiderschapskwaliteiten duidelijk tot uiting komen en dat het team elkaar 
versterkt. 

Wij gaan ervan uit u met dit stuk meer informatie te hebben gegeven over de overlegvormen ‘artsenverga-
dering en SPH overleg’. In de volgende editie zullen wij de laatste overlegvormen aan u toelichten. Indien u 
naar aanleiding van dit stuk vragen heeft, kunt u altijd bellen naar PCR of even langslopen.-. mz
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Nog meer vanuit de afdelingen/poliklinieken
Onderwijs in het nieuwe normaal: 

de ‘anderhalve-meter klas’
Gedeelde percepties en ervaringen van student GzA’s en de PE docent; 

maart 2021

Kleine groepen studenten in een grote ruimte, studenten en docenten met 
een mond-neus bedekking op, het houden van ten minste anderhalve meter 
afstand, open ramen voor een goede ventilatie en een flesje hand sanitizer  
binnen handbereik. Dat zijn de kenmerken van lesgeven in het ‘nieuw 
normaal’. 

Het was voor mij, maar ook voor de studenten even wennen aan de nieuwe 
opzet. Les volgen of geven met een mond-neus masker op is niet prettig.  
Op mijn ‘Waarom heb je geen masker op?’  was het antwoord in het begin 
vaak: ‘Juf ik heb het warm’ of ‘Juf ik kan moeilijk ademen’. Begrijpelijk. 
Ik heb vele maskers verwisseld, voordat ik een type vond waarbij ik niet 
het gevoel had na een uur te stikken of een spontane kriebel kreeg in mijn 
keel. Student Doekoe: “Ik vind het lastig met een mondkap op”

Maar ook de communicatie was soms uitdagend: ‘Juf ik versta u slecht’, hoorde ik al snel. Ik moest mijn 
manier van communiceren aanpassen: luider praten, duidelijker articuleren. Maar ook beter luisteren, want 
ook ik verstond in het begin niet alle studenten: ‘Wat zeg je?’ , was ook van mijn kant een veel gestelde 

vraag. Grappig was het wel als voor de duidelijkheid in het communi-
catieproces het masker even moest worden afgedaan, omdat anders de 
boodschap gewoon niet overkwam of verkeerd werd begrepen. 

Ik heb mij bij de aanvang van de face- to- face lessen ook afgevraagd: 
hoe veilig ben ik in de klas? Bij een simpele ‘Hatchee!’ van een student 
keek ik in het begin geschrokken op.....COVID?  Beetje overdreven, 
maar toch niet zo vreemd, omdat juist vanwege de vele getroffen 
maatregelen ter bescherming van docenten en studenten je makkelijk 

een ‘vals gevoel van veiligheid’ kunt hebben.  Ik zal nooit de student vergeten die te kennen gaf zich veilig 
te voelen in de klas, omdat  volgens haar geen van haar medestudenten COVID-19 had. “We kennen alle-
maal toch onze verantwoordelijkheid?”, zei ze vol trots over haar klasgenoten.  Op mijn vraag of ze zicht 
had op het handelen van haar medestudenten na de les had ze geen antwoord. Ze was even stil: een moment 
van reflectie?
We kennen allemaal de uitdrukking ‘wan ogri tja wan bun’. Beetje 
vreemd in de situatie van de pandemie, maar ook COVID-19 heeft 
twee gezichten. De studenten konden de volgende ‘bun’s’ identifice-
ren:

•	 Minder studenten in de klas  
Jenissa: “Ik vind het fijn om in kleine groepen te werken” of 
Consuela: “Wat ik positief vind is dat er niet meer zoveel stu-
denten in een klas zitten. De docent kan eenieder bereiken of 
aandacht geven” 
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•	 Nemen van verantwoordelijkheid en toename onderling vertrouwen 
Jonas: “Ik ben niet bang om les te volgen, omdat ik mijn collega’s vertrouw”. Of Haabo: “Nee, ik ben 
niet bang om les te volgen, omdat we ons houden aan de COVID-19 maatregelen” 
Rosana was een stuk voorzichtiger: “Ja, soms ben ik bang, omdat je niet weet of jij zelf -of je klasgenoot- 
in aanraking bent –is-  gekomen met iemand die COVID-positief is”.

•	 Zelfstandiger werken 
Shavellie: “Voor Corona kwam de docent bij je staan als je iets niet begreep om het uit te leggen. Nu 
moeten we afstand houden en zelfstandiger werken. Zo kan je ook zien hoe sterk je bent”

De mens heeft bewezen over een groot adaptatievermogen te be- 
schikken. Wetende dat stilstaan geen optie is en het leven voortgaat, 
hebben ook de studenten en ik ons aangepast aan deze tijdelijke situ-
atie. We ‘maken er het beste van onder de gegeven omstandigheden’; 
zo zijn we immers gesocialiseerd. We hebben ook geleerd handig 
gebruik te maken van de ‘lessons learned’ en het geleerde ‘mee te 
nemen’. Dus koesteren de studenten en ik de kleinere groepen/klas-
sen, het feit dat we meer rekening houden met elkaar en de motivatie 
om ons zelf te bewijzen ondanks uitdagende omstandigheden!
Sam: “Het moet zo blijven, zoals we samenwerken en ons houden 
aan de regels in de klas”

Weest U vooral veilig! Houd gepaste afstand en vergeet uw mond-neus bedekking niet!
Of zoals student Franklin zegt: “Ik vind het beter als we zo ver van elkaar zitten”.-. mz

Geboorte van de eerste baby te 
polikliniek Djoemoe (2021)
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Voorlichting over kindervaccinatie 
op polikliniek Sukunale

Voorlichting over borstkanker in het dorp 
Lebi dotie tijdens Wereld Kankerdag 2021
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Woordzoeker
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In deze eerste editie 2021 van onze nieuwsbrief hebben wij een recept van 
een lekker hartig gerecht voor je klaargelegd.

Bori Tori

Tomaten-
quiche

Tomatenquiche

Benodigdheden voor het deeg
•	 110 gr margarine in kleine blokjes
•	 1 eetlepel margarine om in te vetten
•	 230 gr bloem
•	 25 gr sesamzaad
•	 4 á 5 eetlepels melk

Benodigdheden voor de steunvulling
Droge bruine bonen of droge rijst

Benodigdheden voor de vulling
•	 20 plakjes salami
•	 5 eieren 
•	 5 eetlepels fijn geraspte kaas
•	 3 eetlepels slagroom
•	 3 tomaten
•	 2 versgemalen gele pepers
•	 ½ eetlepel Italiaanse kruiden 
•	 Zout naar smaak

Bereiding 
Kneed met de hand de bloem, het sesamzaad en de margarine blokjes tot een kruimelig deeg.
Voeg de melk beetje bij beetje toe en maak hiervan een soepel deeg. Kneed het deeg niet te lang door, want 
dan bakt het deeg heel taai af. Maak van het deeg een bal en sla hem plat. Laat het deeg voor één uur in de 
koelkast rusten. 

Verwarm de oven voor op 160ºC (320ºF).
Vet een quichevorm in met margarine.
Rol het deeg uit tot ongeveer 3mm dikte en verdeel het over de bodem en de zijkant van de quichevorm. 
Druk het deeg gelijkmatig uit met je handen. Bedek het deeg met bakpapier en vul hem met steunvulling. 
Gebruik daarvoor droge bruine bonen of droge rijst. Bak de bodem voor ongeveer 20 minuten en laat hem 
daarna afkoelen. Haal hierna het bakpapier met de steunvulling van de bodem en leg de bodem apart.

Bereiding van de tomatenquiche
Verhoog de stand van de oven naar 190ºC (375ºF).
Was de tomaten schoon en snijd deze in plakjes. Klop de eieren los, samen met de slagroom, de Italiaanse 
kruiden, de garnalen, peper en zout naar smaak. Bedek de afgekoelde bodem met de plakken salami. Laat ze 
iets tegen de rand omhoog komen. Giet het eimengsel over de salami bodem. Leg de plakjes tomaten erin en 
verdeel de geraspte kaas erover. Plaats de tomatenquiche in de oven en bak deze in 30 minuten goudbruin en 
gaar.-. mz
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MZ nieuws in beeld

Medische Zending Primary Health Care 
Suriname
Zonnebloemstraat 45 - 47
Postbus 4086
Paramaribo Suriname

Tel: (597) 499466 
Fax: (597) 432655
Email: info@medischezending.sr 
Website: www.medischezending.sr
Facebook: Medische Zending Primary Health Care Suriname

Bewegingssessie te po-
likliniek Debike tijdens 

Wereld Diabetes Mellitus dag 
2020

In het kader van wereld wa-
ter dag 2021 heeft polikliniek 
Gonini een informatie sessie 

gehouden


